
Inleiding

Uitbesteding wordt steeds vaker gezien als een goede
methode om meer focus te creëren op de eigen kernac-
tiviteiten. Daardoor ontstaan organisaties die van de uit-
bestede processen hun kernactiviteit maken. Naast het
klassieke voorbeeld van de uitbestede salarisverwerking
kiezen steeds meer organisaties ervoor ook andere admi-
nistratieve processen en/of het beheer van informatie-
technologie te outsourcen. In het bijzonder is uitbeste-
ding populair in de financiële sector. Met name voor
zaken als vermogensbeheer en het uitvoeren van een
pensioenregeling wordt steeds vaker een contract afge-
sloten met een externe serviceorganisatie.

In dit artikel worden kort de belangrijkste kenmerken
van een SAS 70-rapportage voor de uitbestedende orga-
nisatie en de serviceorganisatie beschreven. Ingegaan
wordt op de toegenomen populariteit van SAS 70-rap-
portages, mede in het licht van de Sarbanes-Oxley wet-
geving. Hierna wordt een aantal randvoorwaarden
beschreven voor het succesvol uitvoeren van een SAS70-
traject. De randvoorwaarden worden beschreven vanuit
het gezichtspunt van de serviceorganisatie. Vaktechni-
sche randvoorwaarden voor de auditor (onder andere
dossiervorming, opdrachtacceptatie, wijze van uitvoe-
ring van de testwerkzaamheden) komen niet aan de
orde.

Het uitbesteden van bedrijfsprocessen aan derden wint aan populariteit.
Recentelijk hebben diverse organisaties activiteiten uitbesteed of verkocht aan
derde partijen. Voorbeelden hiervan zijn de beleggings- en/of pensioen-
beheeractiviteiten van Philips en TNO ([Fina05]) en de uitbesteding van IT door
bijvoorbeeld ABN AMRO en Delta Lloyd. Uitbesteding wordt veelal gezien als
een goede manier om te focussen op de kernactiviteiten van de organisatie.
De uitbestedende organisatie wil vaak wel inzicht hebben in de kwaliteit en
beheersing van de uitbestede processen bij de partij waaraan is uitbesteed,
mede ingegeven door bepalingen in wet- en regelgeving. Een SAS 70-
rapportage biedt hiervoor mogelijkheden. Een dergelijke rapportage geeft
inzicht in de effectiviteit van de interne beheersing bij de serviceorganisatie
van de door de organisatie uitbestede processen, daar waar traditionele
verantwoording van uitbestede processen veelal outputgericht is. Dit artikel
gaat in op praktijkervaringen die zijn opgedaan binnen SAS 70-trajecten vanuit
het oogpunt van de serviceorganisatie.
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Voordelen van uitbesteding

De voordelen van uitbesteding zijn vaak evident. De ser-
viceorganisatie bezit de juiste expertise en competenties
om processen effectief en efficiënt uit te voeren. In veel
gevallen kan de kwaliteit van de processen dan ook wor-
den verhoogd en/of kunnen de kosten worden geredu-
ceerd. Van cruciaal belang is dat de uitbestedende orga-
nisatie erop kan vertrouwen dat de serviceorganisatie
de uitbestede activiteiten goed beheerst.

SAS 70-rapportage

Voordelen SAS 70

Een SAS 70-rapport geeft de serviceorganisatie een mid-
del om de kwaliteit van haar dienstverlening inzichte-
lijk te maken. Hiermee biedt een SAS 70-rapportage de
mogelijkheid voor de serviceorganisatie om zich te
onderscheiden. Bovendien wordt tijdens een SAS 70-tra-
ject de AO/IC vaak op orde gebracht en wordt meer
transparantie en eenduidigheid in de processen gebracht.
Een bijkomend effect kan zijn dat het service-level-
managementproces wordt verbeterd. Een uitbesteden-
de organisatie die vraagt om een SAS 70-rapport kan
zien of ze van de serviceorganisatie waar voor haar geld
krijgt.

SAS 70 is sterk in opmars. Onder de uitvoerders van pen-
sioenregelingen en fondsbesturen ontwikkelt SAS70 zich
van ‘nice to have’ naar ‘must have’. Daarmee draagt de
aanwezigheid van een SAS 70-rapportage mede bij aan
het onderscheidend vermogen van de serviceorganisa-
tie. Bij die populariteit speelt ook mee dat bestuurders
en commissarissen zoeken naar manieren om goed met
hun aansprakelijkheid om te gaan.

Betrokken partijen bij een SAS 70-rapportage

SAS 70 staat voor Statement on Auditing Standards No.
70. Dit is een Amerikaanse auditingstandaard voor het
documenteren van het stelsel van interne beheersings-
maatregelen met betrekking tot uitbestede processen,
het auditen van deze maatregelen op hun toereikend-
heid en, naar keuze, de werking van de maatregelen.

De serviceorganisatie beschrijft in een SAS 70-rapport
op hoofdlijnen de beheersingsorganisatie en geeft hier-
bij aan hoe zij specifieke beheersingsdoelstellingen
bereikt. Een externe auditor voegt hieraan een rapport
toe over de mate waarin de beheersingsdoelstelling
wordt gerealiseerd. Het resultaat is dat het management
en de externe auditor van de uitbestedende organisatie
inzicht krijgen in de wijze waarop de uitbestede pro-
cessen worden beheerst. Uiteraard kan ook de interne
auditor in een SAS 70-traject betrokken zijn vanuit de
uitbestedende partij (als gebruiker van het rapport) of

vanuit de serviceorganisatie (betrokken bij de totstand-
koming van het rapport).

Opbouw van een SAS 70-rapportage

Er bestaat een type I- en een type II-rapport. Een type I-
rapport beschrijft de getroffen beheersingsmaatregelen
(controls) die op een bepaald moment zijn geïmple-
menteerd en waarmee de beheersingsdoelstellingen
(control objectives) kunnen worden bereikt. De beschrij-
ving wordt ondersteund met een rapport van de exter-
ne auditor dat aangeeft of de maatregelen toereikend
zijn om de beheersingsdoelstellingen te realiseren en of
deze op de specifiek genoemde datum daadwerkelijk
waren geïmplementeerd.

Een type II-rapport heeft betrekking op een periode –
minimaal zes maanden – waarin de beschreven beheer-
singsmaatregelen aanwezig waren om de beheersings-
doelstellingen doorlopend te bereiken. Ook is het rap-
port van de externe auditor uitgebreid met een oordeel
over de werking van de maatregelen in deze periode.

De algemene inhoud van een SAS 70-rapportage (con-
form de aanbevolen indeling door het AICPA) is weer-
gegeven in tabel 1.
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Relatie tussen SAS 70 en Sarbanes-Oxley
wetgeving

Organisaties die vallen onder de Sarbanes-Oxley wet-
geving dienen hun belangrijkste interne beheersings-
maatregelen zelf te testen en te evalueren. Hierin wor-
den in ieder geval betrokken de processen die een
belangrijke invloed hebben op de financiële verant-
woording (significant processes). Uitbesteding van deze
processen ontslaat de organisatie niet van haar verant-
woordelijkheid de beheersing van deze processen te
beoordelen. Het verkrijgen van een SAS 70-rapportage
biedt de mogelijkheid voor het management van de uit-
bestedende organisatie om deze interne beheersings-
maatregelen te beoordelen. In het kader van de Sarba-
nes-Oxley Act kan het zelfs een vereiste zijn.
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Een groot deel van de SAS 70-rapportages die tegen-
woordig worden afgegeven, wordt door uitbestedende
organisaties gebruikt om te voldoen aan Sarbanes-Oxley
vereisten. Dit wordt verklaard doordat in de SOX-regel-
geving een link wordt gelegd naar SAS 70. Als beide
naast elkaar worden gezet, geeft dit het in tabel 2 samen-
gevatte beeld.

Om bruikbaar te zijn binnen de Sarbanes-Oxley wetge-
ving is een SAS 70 type II-rapportage benodigd, die een
uitspraak doet over de werking van beheersingsmaat-
regelen bij de serviceorganisatie gedurende een lange-
re periode. De periode waarop de SAS 70-rapportage
betrekking heeft, moet het liefst samenvallen met de
periode waarin het management haar assessment
(beoordeling) in het kader van Sarbanes-Oxley uitvoert
(periode voorafgaand aan het einde van het boekjaar).
Indien deze periode niet overlapt, dient de uitbestedende
partij aanvullende werkzaamheden uit te voeren om de
werking van de beheersingsmaatregelen vast te stellen
([PCAO04]). Dit kan zij doen door het uitvoeren van
aanvullende controles bij de serviceorganisatie of (indien
mogelijk) aan de hand van de output van de service-
organisatie. Denk hierbij in het geval van uitbesteding
van salarisverwerking aan het, door de uitbestedende
partij, zelfstandig narekenen van de bruto-nettobereke-
ning van een aantal loonstroken.

Valkuilen

Een SAS 70-rapport is geen wondermiddel. De praktijk
laat zien dat de verwachtingen bij de ontvanger van de
rapportage verkeerd kunnen zijn, waardoor teleurstel-
lingen ontstaan. Zo leeft soms de perceptie dat een
SAS 70-rapport een soort van certificaat is dat univer-

Inhoud

1 SAS 70-accountantsverklaring (Independent service auditor’s report)

*
*

Type I-statement
Type II-statement

2 Beschrijving van de beheersingsmaatregelen door de organisatie 
(Service organisation’s description of controls)

*
*
*
*
*

Beschrijving van de organisatie en haar activiteiten
Beschrijving van de beheersingsomgeving
Gedetailleerde beschrijving van de processen
Beheersingsdoelstellingen (control objectives)
Beheersingsmaatregelen (controls)

3 Toelichting op de informatie die door de auditor wordt geleverd 
(Information provided by the service auditor)

*
*
*
*

Doel en scope van het rapport
Testen van de beheersingsomgeving
Testen van de werking van de beheersingsmaatregelen (test of operating effectiveness)
Testresultaten (audit results)

4 Toelichtende informatie die door de serviceorganisatie wordt geleverd 
(Information provided by the organisation)

* Niet verplicht (denk bijvoorbeeld aan een toelichting op relevante recente ontwikkelingen)

Hfdst

Tabel 1.
Hoofdstukindeling 
SAS 70-rapportage.

SOX 404 SAS 70

Gebruik van een Internal Control 
framework

Gebruik van internationaal erkend Internal 
Control framework (bijvoorbeeld COSO)

Gebruik van internationaal erkend Internal 
Control framework (bijvoorbeeld COSO)

Verantwoordelijkheid voor 
documentatie interne beheersings-
maatregelen 

Management van de organisatieManagement van de organisatie

Verplichte/vrijwillige opdracht Vrijwillige opdrachtVerplichte controle voor SEC-genoteerde 
ondernemingen

Tijdstip van testen werking Testen werking interne beheersing gedurende 
boekjaar (minimaal 6 maanden)*

Testen werking interne beheersing op einde 
boekjaar (minimaal 3 maanden) 

Scope van de rapportage In de kern gericht op financiële verantwoording 
(kan in de praktijk ook andere processen en/of 
efficiencydoelstellingen bevatten)

In relatie tot financiële verantwoording 

Verantwoordelijkheid voor testen 
van de werking 

Testen werking interne beheersing door de 
auditor (bij type II; bij type I wordt de werking 
niet beoordeeld)

Management assertion: testen werking door 
management 

*) Onder voorwaarden is een kortere periode mogelijk. In de rapportage dient duidelijk omschreven te worden waarom is gekozen voor een kortere periode. 
Mogelijke omstandigheden om een kortere periode te hanteren zijn:

* 
Het systeem is nog geen zes maanden in productie.

* 
Er zijn belangrijke wijzigingen in de beheersingsomgeving opgetreden.

OnderwerpTabel 2. Vergelijking
SOX 404 en SAS 70



seel bruikbaar is. Niets is minder waar. Een SAS 70-rap-
portage wordt juist voor een specifieke doelgroep opge-
steld. Slechts uitbestedende partijen die eenzelfde dienst
afnemen, kunnen gebruikmaken van hetzelfde rapport.
Om succes te verzekeren is het essentieel dat de scope
van de rapportage goed aansluit op de behoefte van de
uitbestedende organisatie en haar externe auditor.
Indien een rapport wordt opgesteld voor meerdere orga-
nisaties, zal het rapport veelal breder zijn opgezet dan
voor de individuele organisaties afzonderlijk strikt nood-
zakelijk is.

Een SAS 70-traject is dus maatwerk en SAS 70 biedt
daartoe ook nadrukkelijk de ruimte. Hoewel de stan-
daard een aantal formaliteiten kent – zoals de aan-
bevolen hoofdstukindeling – zijn de grenzen van het
onderzoeksobject van een SAS 70-opdracht niet voor-
geschreven. De serviceorganisatie en de uitbestedende
organisatie zijn (in onderling overleg) dus vrij om te
bepalen welke beheersingsdoelstellingen en processen
moeten worden meegenomen in het onderzoek. Deze
activiteit is in onze visie essentieel.

De praktijk laat helaas nog wel eens zien dat de scope
en het onderzoeksobject niet goed zijn afgebakend,
waardoor hoge kosten ontstaan. Ook komt het voor dat
essentiële onderdelen van de processen niet in het onder-
zoek worden afgedekt, waardoor het rapport zijn doel
niet bereikt.

Ervaringen tot nu toe

Onderstaand zijn relevante aandachtspunten en erva-
ringen beschreven binnen recent uitgevoerde SAS 70-
trajecten. Naast ervaringen met betrekking tot de pro-
jectaanpak (inclusief het managen van verwachtingen)
is tevens een aantal inhoudelijke ervaringen benoemd.

Wat zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden van
de serviceorganisatie en de auditor van de service-
organisatie in een SAS 70-traject?
De serviceorganisatie en de auditor van de serviceorga-
nisatie hebben beide hun eigen taken en verantwoor-
delijkheden binnen een SAS 70-traject. Het duidelijk
vastleggen van deze verantwoordelijkheden voorkomt
verwarring tijdens het traject (zie tabel 3).

Uiteraard zal de auditor naast deze formele verant-
woordelijkheden de serviceorganisatie bijstaan door het
geven van opmerkingen en aanbevelingen ter verbete-
ring van de documentatie die tijdens het project door de
serviceorganisatie wordt opgesteld (zoals conceptbe-
schrijvingen, controledoelstellingen, beheersingsmaat-
regelen).

Is het verstandig een voorlopig onderzoek uit te voe-
ren voorafgaand aan het definitieve onderzoek?
Voorafgaand aan een definitief onderzoek kan een voor-
lopig onderzoek worden gehouden, waardoor leemtes
en gebreken vroegtijdig worden geïdentificeerd. Hier-
door is de serviceorganisatie in staat verbeteringen aan
te brengen in de processen alvorens een definitief onder-
zoek uit te voeren. Uitkomsten van een voorlopig onder-
zoek kunnen tevens leiden tot het aanscherpen van de
controledoelstellingen en/of beschreven beheersings-
maatregelen. Door de serviceorganisatie gewenste aan-
passingen in de controledoelstellingen dienen met het
management en de externe auditor van de uitbesteden-
de organisatie te worden besproken om teleurstellingen
te voorkomen.

Wat is de impact van een SAS70-traject op de service-
organisatie?
De serviceorganisatie dient zich bewust te zijn van de
capaciteit en medewerking die van de medewerkers
wordt gevraagd. Naast het management van de organi-
satie dienen tevens de medewerkers van de belangrijk-
ste processen en de proceseigenaren tijd beschikbaar te
hebben voor het project. Dit in verband met de op te stel-
len procesbeschrijvingen en het identificeren en docu-
menteren van beheersingsmaatregelen.

Welke verwachtingen moeten we managen bij de uit-
bestedende organisatie?
De uitbestedende partij (klant van de serviceorganisa-
tie) wil de SAS 70-rapportage gebruiken om de interne
beheersing van de uitbestede processen te beoordelen.
Het slagen van het project is daardoor gekoppeld aan de
vraag of de rapportage voldoet aan de wensen van het
management en de externe auditor van de uitbesteden-
de partij. Het is van groot belang de uitbestedende partij
vroegtijdig te betrekken in het project. In de beginfase van
het project zullen de controledoelstellingen met de uit-
bestedende partij en haar auditor moeten worden afge-
sproken. Gelijktijdig met het definiëren van de contro-
ledoelstellingen wordt de scope van het project bepaald
(processen waarvoor geen control objectives zijn opge-
nomen, zijn geen onderdeel van de rapportage). In de
praktijk komt dit er veelal op neer dat de uitbestedende
partij in eerste instantie de vereiste controledoelstellin-
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Verantwoordelijkheden serviceorganisatie Verantwoordelijkheden auditor serviceorganisatie

Beoordelen van de beschrijving/formulering 
van beheersingsmaatregelen

Bepalen van het type SAS 70-rapport 
(type I/type II) 

* *

Vormen van een oordeelIdentificeren en beschrijven van relevante 
beheersingsmaatregelen 

* *

Uitvoeren van testwerkzaamheden (bestaan 
of werking van de beheersingsmaatregelen 
vaststellen)

Definiëren en beschrijven van controle-
doelstellingen 

* *

Beoordelen of de beschreven beheersings-
maatregelen de controledoelstelling volledig 
afdekken

Definiëren en beschrijven van de 
organisatie en de beheersingsomgeving 

* *

Tabel 3.
Verantwoordelijkheden

service auditor en
serviceorganisatie.



gen zal specificeren. In overleg met het management
en de auditor van de uitbestedende partij en het manage-
ment en de auditor van de serviceorganisatie (als opstel-
ler van het rapport) zullen de controledoelstellingen
definitief worden bepaald. Indien op een later moment
in het traject (bijvoorbeeld naar aanleiding van een voor-
lopige review) bijstelling van de controledoelstellingen
gewenst is, zal dit altijd met het management en de audi-
tor van de uitbestedende partij worden besproken.

Het ambitieniveau om te komen tot een type I-rappor-
tage is in het algemeen relatief eenvoudig bepaald. Door
het uitbrengen van een type I-rapportage wordt echter
wel de verwachting gewekt dat binnen afzienbare tijd
een type II-rapportage zal worden uitgebracht. Een
type II-rapportage vereist permanente capaciteit van de
medewerkers van de serviceorganisatie, aangezien het
uitvoeren van interne beheersingsmaatregelen (als
onderdeel van de reguliere bedrijfsprocessen) expliciet
door de medewerkers dient te worden gedocumenteerd.

Indien na het uitbrengen van een type I-rapportage géén
type II-rapportage wordt uitgebracht, dient dit in een
vroeg stadium aan de uitbestedende partij te worden
meegedeeld.

Moeten we de invloed van ICT meenemen in de
SAS 70-rapportage?
SAS 70-rapportages worden voornamelijk uitgegeven
door gegevensverwerkende instellingen zoals salaris-
verwerkers, pensioenbeheerders en vermogensbeheer-
ders. Ook SAS 70-rapportages over de uitbesteding van
IT bij een IT-provider komen veelvuldig voor. Processen
binnen gegevensverwerkende instellingen steunen in
belangrijke mate op IT. Belangrijke beheersingsmaatre-
gelen zijn immers opgenomen in de gebruikte applica-
ties. Het kan lastig zijn de werking van deze beheer-
singsmaatregelen te identificeren en vast te stellen. De
werking van dergelijke applicatiecontroles hangt tevens
samen met de inrichting van algemene IT-beheersings-
maatregelen, zoals het change-managementproces. Van
belang is om de impact van IT in de bedrijfsprocessen
vroegtijdig in te schatten en de juiste medewerkers
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(zowel vanuit de serviceorganisatie als vanuit de audi-
tor) te betrekken in het traject.

Met welke diepgang moeten de beheersingsmaat-
regelen worden beschreven?
Er zijn geen richtlijnen die aangeven met welke diep-
gang de beheersingsmaatregelen moeten worden
beschreven. Uitgangspunt dient te zijn dat de beschre-
ven beheersingsmaatregelen door (de auditor van) de
uitbestedende organisatie, als ontvanger van het SAS70-
rapport, kunnen worden geïnterpreteerd. Dit betekent
dat het vermelden van de namen van specifieke (uit-
zonderings)rapportages als beheersingsmaatregel geen
toegevoegde waarde zal hebben. Vermeld liever wat de
inhoud is van specifieke rapportages en hoe deze als
beheersingsmaatregel worden ingezet.

Een serviceorganisatie zelf kan ook aan Sarbanes-
Oxley moeten voldoen. Kan de opgestelde SAS 70-
rapportage intern worden gebruikt om aan Sarbanes-
Oxley te voldoen?
Een serviceorganisatie kan zelfstandig ook moeten vol-
doen aan Sarbanes-Oxley vereisten. Dit is bijvoorbeeld
het geval wanneer een salarisverwerkende organisatie
onderdeel is van een organisatie die valt onder de Sar-
banes-Oxley wetgeving, en voor zowel interne als exter-
ne klanten salarissen verwerkt. Een SAS 70-rapportage
kan uitkomst bieden voor externe partijen waarvoor de
salarisverwerking wordt uitgevoerd. Intern heeft deze
SAS 70-rapportage (ten aanzien van de processen die
ten behoeve van de eigen organisatie worden uitge-
voerd) als zodanig geen waarde, aangezien het manage-
ment in het kader van Sarbanes-Oxley zelfstandig de toe-
reikendheid van de interne beheersingsmaatregelen zal
moeten beoordelen. In de praktijk kan dit worden opge-
lost door de werking van de beheersingsmaatregelen
zoals opgenomen in de SAS 70-rapportage zelfstandig
door de organisatie te laten documenteren en uitvoeren.
De belangrijkste interne beheersingsmaatregelen zijn
immers beschreven in de SAS 70-rapportage. Overigens
zullen er voor de serviceorganisatie meer processen zijn
die binnen Sarbanes-Oxley moeten worden beoordeeld
(gericht op de financiële verantwoording) dan uitslui-
tend de processen die tevens voor derden worden uit-
gevoerd.

Hoe moeten we omgaan met uitbesteding van pro-
cessen door de serviceorganisatie zelf?
Ook de serviceorganisatie zelf kan een deel van haar pro-
cessen hebben uitbesteed. In dit kader is het meestal zo
dat een serviceorganisatie haar IT-beheer heeft uitbe-
steed aan een derde. Als de uitbestede processen rele-

Veelal zal de uitbestedende partij in 

eerste instantie de vereiste

controledoelstellingen specificeren



vant zijn voor de SAS 70-rapportage (wat meestal het
geval zal zijn), zullen deze in de rapportage moeten wor-
den opgenomen. De uitbestedende organisatie zal
immers ook deze beheersingsmaatregelen relevant vin-
den. Hiervoor zal door de serviceorganisatie een SAS 70-
rapportage moeten worden opgevraagd bij de partij
waaraan is uitbesteed. Daardoor wordt de serviceorga-
nisatie afhankelijk van de oplevering van de rapporta-
ge van de partij waaraan zij heeft uitbesteed. Indien out-
sourcing bij een serviceorganisatie aanwezig is, zal dit
dus direct bij aanvang van het project moeten worden
vastgesteld, en zullen direct acties moeten worden
ondernomen om deze rapportage tijdig te ontvangen.
Een andere mogelijkheid biedt de geboden ‘carve out’-
methode ([AICP02]). Hierbij kunnen de processen die
zijn uitbesteed buiten beschouwing worden gelaten. In
de praktijk zal de uitbestedende partij deze beperking
in de scope echter vrijwel nooit accepteren.

Een SAS 70-rapport kan een non-disclosure agree-
ment bevatten. Waarom zouden we een non-dis-
closure agreement opnemen?
Een non-disclosure agreement kan (niet verplicht) wor-
den opgenomen als onderdeel van het rapport. Aange-
zien dit niet als onderdeel van de verplichte hoofdstu-
kindeling is erkend, zal een dergelijk agreement vaak
voorafgaand aan hoofdstuk 1 worden opgenomen. Een
non-disclosure agreement geeft aan dat de rapportage
uitsluitend beschikbaar mag worden gesteld aan gebrui-
kers van de rapportage (het management van de uitbe-
stedende organisatie en haar auditor). Veelal zullen de
serviceorganisatie en de auditor hiermee willen voor-
komen dat de rapportage beschikbaar komt buiten de
verspreidingskring. Er zijn diverse standaardformule-
ringen voor non-disclosure agreements voorhanden.

Wat is een Letter Of Representation en waarom is dit
van belang?
Een Letter Of Representation (LOR) zal door de service-
organisatie worden afgegeven aan de auditor. In deze
LOR bevestigt het management van de serviceorganisa-
tie dat de belangrijkste controledoelstellingen en beheer-
singsmaatregelen zijn opgenomen in de rapportage. De
LOR zal niet worden opgenomen in de SAS 70-rappor-
tage, maar zal door de auditor worden gebruikt voor zijn
dossiervorming. De tekst van de LOR zal in een vroeg
stadium met het management van de serviceorganisatie
moeten worden besproken. Standaardformuleringen zijn
aanwezig ([PCAO04]), hiervan mag op onderdelen wor-
den afgeweken.

Conclusie

Een SAS 70-rapport wordt voor een specifieke doelgroep
opgesteld en is dus maatwerk. Het slagen van een
SAS 70-traject hangt af van de bruikbaarheid van het
rapport voor de uitbestedende partij. Overleg met de uit-
bestedende organisatie is cruciaal om de scope en het
onderzoeksobject in het begin van het traject af te bake-
nen. Tijdens het traject is regelmatig contact met de uit-
bestedende organisatie gewenst om de verwachtingen
van de uitbestedende partij te managen. Het uitvoeren
van een voorlopig onderzoek maakt leemtes en gebre-
ken inzichtelijk en biedt de serviceorganisatie tijdig de
mogelijkheid verbeteringen aan te brengen.

Dit artikel heeft een aantal ervaringen met en valkuilen
bij de totstandkoming van een SAS 70-rapportage van-
uit de praktijk beschreven. Het biedt voor degenen die
betrokken zijn bij de totstandkoming van een SAS 70-
rapportage (management van de serviceorganisatie,
auditor van de serviceorganisatie) de mogelijkheid de
hier aan de orde gestelde onderwerpen vroegtijdig in het
traject te betrekken.
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